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Resumo
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto de indagações referentes à construção da Política anti-HIV no Brasil e em Portugal, e
sua colaboração na garantia dos direitos humanos dos portadores de HIV/AIDS. Com isso, visou, através de um
estudo comparativo, contribuir para a construção de reflexões a respeito das condições de vida desta parcela da
população, tão discriminada pela sua condição sorológica, bem como a respeito dos avanços e retrocessos das
Políticas de combate e controle da infecção em ambos os países.
METODOLOGIA
O presente estudo utilizou-se de revisões essencialmente bibliográficas acerca do tema, o que possibilitou a
elaboração de comparações e o aprofundamento das discussões, recaindo o estudo sobre livros, boletins
epidemiológicos e documentos oficiais.
RESULTADOS
As ações desenvolvidas em ambos os países vêm contribuindo para uma redução do número de infectados, embora
Portugal ainda apresente índices alarmantes perante a União Europeia, o que levou o país a estabelecer metas
quantitativas. No Brasil, a epidemia vem sendo estabilizada, embora existam limitações a nível de prevenção e
direcionamento das ações para determinadas parcelas da população ( homens que fazem sexo com homens,
profissionais do sexo, etc.).
CONCLUSÃO
Concluiu-se que embora existam limitações em ambos os países a nível de gestão e implementação, que se deve
dentre outros aspectos ao sucateamento da Saúde Publica tanto em Portugal quanto no Brasil, a Política anti-HIV
vem contribuindo significativamente para diminuição da taxa de detecção ao longo dos anos.
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